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  داکترميرعبدالرحيم عزيز

۶/١٠/٢٠٠٩  

  
  افتيكشتار ادامه خواھد : هي اوباما به صاحبان سرماۀوعد

  بر نطق اوباما در قاھرهیتأمل
 

 كلمات مطنطن و ی  در البالی خود را نسبت به جوامع اسالمندهي آی طلبان خط مشادي تجاوز و انقاني رھبر حامباالخره

 هياني بی كشور اسالمكي طوالت در ني به اكاي جمھور امرسي رئكيبار اول بود .   در پوھنتون قاھره اعالم نمودبندهيفر

 دي قصر سفساني نوهيانيب.  ديھان اعاده نماجاز  ۀ گوشني را دركاي امرۀ رفتدست از تيثي و حه كرد تا اگر بتواند وجراديا

 وقت به نعي بپردازند و در ی اسالمی كشور ھاري سا وانهي شرق می كشور ھای كردند كه به دلداری الوسع سعیحت

كف زدن ھا .   افتي خواھد دادند كه جنگ در افغانستان و پاكستان ھم چنان ادامه ناني ھم اطمكاي در امرهيصاحبان سرما

 كهيھرروز.   اوباما بودني و بروز احساسات دروغبندهي كلمات فری ادای آنۀجي ھم نتنيصورت گرفت كه امتعدد 

 ھمان روز خارج یاسي سۀ و از حالت نشبرندي می  پی  وزي گفتار تحكم آمی  مردم جھان اسالم به عمق و معنگذرد،يم

جانب .   دانش و لومپن بودی انسان بكيبوش .  افتميش  اومابا را خطرناكتر از جورج بود،از ھمان روز به بع.  گردنديم

 لهي وسني بوش بود  كه بھتریدانشيب.    داشتی از وتواني می مواجه است و چه توقعی كه با چه انساندانستيمقابل م

 یم علیاوباما توانمند.  پياده کنند مل عۀ در ساحی خود را  توسط ویاسي سی شد تا آجندادي محافطه كاران جدیبرا

 كلمات ی كه با سحر و جادوتواندي است  كه مرينظي قدرت فصاحت و بالغت بی باالتر از بوش دارد   و دارااريبس

را به شور و شعف و حاميان اشغال  حق جلوه دھد و قلوب مزدوران ه  را نزد ساده دالن  بكاي امریتجاوز و انسان كش

 .دي جوی را می و آزادتي انسانيۀ به غلط روحی افتد و در گفتار وی اوباما مري تزوام در دكهي به حال كسابد.  درآورد

  قاھره و چرا پوھنتون قاھره؟چرا
 كشور كي نطق خود را  در ستي باداشت،ي ماي و جنوب آسانهي نسبت به ملل شرق میً اوباما واقعا احساس انساناگر

 زيال برانگؤانتخاب قاھره و آن ھم پوھنتون قاھره س.  بردندي می پی وكي ناتيً تا مردم واقعا به نكردي مرادي ایحيمس

 :ابمي ی را در انتخاب قاھره مري زليدال.  است

  اوباما نكهيدوم ا.  رودي در منطقه به شمار مكاي مبارك از دست نشاندگان امری و حسنكاستي مصر متحد امرنكهي ااول

.  ارزش دارداري بسكاي امری براقاي افرۀنان درواز و ھمچانهي كشور مھم شرق مكي ثيبه جھان نشان داد كه مصر منح

 كه نظام داندياوباما م. دھدي كشور رشوت مني دالر به اونيلي دو به ساالنكاي از جانب مصر، امرلينسبت شناخت اسرائ
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 ی  است و خالف ارزش ھاكي  ضد دموكراتگذرد،يش مني سال از حكمرا٢٨ مبارك  دكتاتور مصر كه تا كنون  یحسن

 بشر حقوق و كي ضد دموكراتی داد و روش ھاناني مبارك اطمی به حسنكاي امرتيباآنھم از حما.  كندي عمل مینانسا

 خود را در آنجا كي و دموكراتزي و نطق به اصطالح صلح آمرفتي به قاھره مدي او نبای ستود و المي مستقريمبارك را  غ

 ی و حقوق بشر زمانی دموكراسی مانندكار برد اصطالحاته ب.  خواھدي صرف متحد و سرسپرده مكايامر.  كردي مراديا

  . نباشدكاي امرع كشور تابكي قابل استفاده است  كه كاي امریبرا

.   در مصر استكاي امریغاتيسسات تبلؤ از میكي روتي بیكائي قاھره مانند پوھنتون امریكائي پوھنتون امرنكهي اسوم

 بھتر ی اقتصاديۀً جا اكثرا محصالن با بننيدر.  كاستي امریه به پوھنتون  ھاً پوھنتون قاھره كامال مشابیپروگرام درس

 خواست كه كسويبا انتخاب پوھنتون قاھره، اوباما از .  ستندي نی و مانند محصالن جامعه االزھر مذھبخواننديدرس م

الزھر كاھش دھد و از جانب از احتمال رفتن به جامعه ارا  یكائي امریحيم تندروان مسش جلوه دھد و خیويخود را دن

 به كه ، خواست " قرن ھا روش نگھداشته شدهیچراغ علم و معرفت برا" با ذكر جامعه االزھر كه در آن گريد

 جنگ اني است كه در جری المللنيجامعه االزھر مركز اخوان ب.   بفھماند كه آنھا فراموش نشده اندیاسي سانياسالمگرا

 ن ساختیآن زمان خنث.  كردي استفاده میستي  افكار ماركسجي ناصر و تروشروي پسميوناليس ناهي گروه علني ازكايسرد امر

 عملكرد خود ۀجي بوده است كه نتیاسي از مشوقان اسالم سكاي امرتيدر واقع.   بودكاي در منقطه ھدف امرینفوذ شورو

  .ت ھدف را نشانه گرفني اومابا چند،یاسي سی بازنيبا ا.  كنديحاال تجربه مرا 

  افغانستان
 است كه به گناهي تن مرد ب٣٠٠٠ً بايل قتل تقرو خود در پوھنتون قاھره متذكر شد كه القاعده مسؤۀ در نطق مزوراناوباما

 گناهي و كشتار  مردم بمي ادهي عقنيما ھم به ا.   نابود شدندكاي در امر٢٠٠١ سپتامبر ١١ در روز یستي تروراتياثر عمل

 خود ھر ی اھداف نشراتی بر مبنا" پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان".  مي نمائیحكوم م كه باشد میرا در ھر جائ

 ميخواھيالكن م.  كندي مزي آن تجوهي محكوم نموده و مبارزه مستمر را عل)ی و دولتی گروھ،یفرد( رازميگونه ترور

 حزب ،ی ربانی اسالمتي جمعاف،ي سیحاد اسالم مزدور اتی كه القاعده، طالبان، گروه ھاداندي اوباما ماي كه آميبدان

 خلق ھمچو ۀ مزكاي اند  كه امروزسرخور خودش شده است؟  امروز امركاي مخلوق امرگراني و داري حكمتیاسالم

 و شودي مكاي امریخي تاری توطئه ھای ملت افغان قرباننكهياما بدتر ا.  پردازدي آنرا ممتي و قچشدي را میمزدوران مذھب

 .گردديبب  مجازات م سنيبه ا

 تن مقتول ادا گردد؟  تا ٣٠٠٠ ی به چه تعداد افغان  بكشد تا خون بھاخواھدي م)كايامر( كه اوباما مي بدانميخواھي منرايا

 ني كشتار ھم در مناطق پشتون نشني افغان كشته و تمركز اشتري مراتبه ب٢٠ زمي مبارزه با ترورۀ به بھانكايحال  امر

ه  ھنوز ھم بیستي تروری الكن سازمان ھاسازد،ي ثابت مانيكائي توسط امرا ریاحت كامل نسل كشوضه بوده است كه ب

 خانمان شده اند اما ھنوز ھم دل صاحبان ی در افغانستان و پاكستان بگري دونيلي از سه مشيب.   مانده اندیقوت خود باق

 دو طرف سرحد بمب و خاكستر و ی پشتون ھایرا اما بشودي مهي ھا دالر ھدی پنجابیامروز برا.  كندي نمخي كايامر

 مرفوع كاي در امرهي صاحبان سرماعطش كشته  شود تا گري به چه تعداد افغان ددانمينم.  شودي می شدن ارزانخانمانيب

 است به ني برابر دو صد ھزار افغان ارزش دارد كه اگر چنیكائي امركي كه ندي بگوكاي اوباما و حاكمان امرديگردد؟ شا

 و !؟ متمدن ی اوباماكشد،ي را مگناهي القاعده  مردم بیستياگر سازمان ترور.  ميگوئي مكي تبرمدن متانيكائياوباما و امر

  بشر ی را در بربادگريكدي دو برادر اند كه كايالقاعده و امر.  كشندي مشتري ھم ھزار ھا بار بكاي در امرهيصاحبان  سرما

   .ددھني میاري
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 ی و ما در پمي كه عساكر خود را در افغانستان نگھدارميما آرزو ندار" خود اظھار داشت كه ۀبكاراني نطق فر دراوباما

 صاحبان ۀ بدون اجازنكهي ااي كرد و رادي اوباما در حالت نشه نطق خود را اايآ!    عجبا".ميستي نی مراكز نظامجاديا

 در كاي ماندگار شدن امریاي برپا كرده  كه گوی متعددیام مراكز نظتان در تمام افغانسكايامر.   حرف زدكايامر

 ن،ي خواھد داد كه چكاي امری فرصت را براني افغانستان اكي ستراتژوي جتيموقع.   استی مدت طوالنیافغانستان برا

 سال نيند از چكايامر.  دي كشور ھا خلق نماني دری متعددی ھای و نارامردي مراقبت گري زكي را از نزدراني و اه،يروس

 كاي  در افغانستان،  امری مراكز نظامجاديا.   كرده استی در منطقه و افغانستان سعی مراكز نظامسيسأ تی برانسويبد

خود اختصاص  دھد ه  افغانستان  و پاكستان بقي را از طری مركزیاي نفت و گاز آسۀرا قادر خواھد ساخت تا امتداد لول

 در یمي را بداشتن مراكز داكاي در بلوچستان،  امروميوراني ريھمچنان ذخا.   خود را از صحنه بدر كندیو رقبا

 متصل به رمندي ھتيھا در والن تازه نفس و متمركز ساختن آیچنانچه، ارسال قوا.  افغانستان وسوسه كرده است

.  ر منطقه است دكاي امری المدت استعمارلي و طوقي عمی طرح ھاۀ كنندتي حكارانيلوچستان  پاكستان  و ابسرحدات 

راه ه  با جندهللا در بی در ھمكار)موساد( لي اسرائی و فعل و انفعاالت  سازمان جاسوسیراني از جندهللا اكاي امرتيحما

 در افغانستان و كاي ماندن امرۀ ھمه  نشاندھندراني ای ثبات ساختن نظام آخندی  غرض بیستي تروری ھاتيانداختن فعال

  .می باشدمنطقه 

 گوانتاناما را به آنجا اني تا زنداندي بگرام اعمار نمای ھوائداني متصل به میدي كه زندان جدخواھدينان م ھمچكايامر

 ھم به یالؤاگر س.   ادامه دھداني زندانۀ و فاننيال و جواب كانگرس  به قؤ سشي راحت و بدون تشواليخااتنقال داده و ب

 خواھد كرد و حكومت ی شانه خالتيلواز ھر گونه مسؤ كاي امرد، مطرح شواني حقوق بشر زندانیارتباط تخط

  داندي كه سازمان حقوق بشر می معننيبد.   خواھد دانستتي صاحب صالحی ساحوتي كابل را از نگاه حاكمیمستعمرات

 و انسان كشان زمام امور را در شته كشور قرار داهي در مقامات عالی جنگني مجرمهي است كه كلیكه  افغانستان كشور

.   انجام دھندی كارتواننديً حقوق بشر اصال نمیمان ھازسا.  برخوردارندھم   كاي امرۀ  قاطعانتيت دارند و از حمادس

 نقاط كشور ري را در بگرام و قندھار و خوست و در سابي در ابوغراتيخاطر آرام خواھد توانست جناه  بكايپس امر

 مراكز جادي در صدد اكاي كه امرمي كنء اوباما اكتفايۀانيبو  فحرپس چطور و چرا به .   نھراسدیتكرار كند و  از كس

 الكن در داندي حقوق زن می را حامكاي اوباما خود و امرنكهي آخر اۀ   نكتست؟ي ماندگار شدن در افغانستان ناي و یميدا

 ما  آنقدر خوش باورند و انر  تعداد خواھكي كه چرا دانمينم.  كندي میباني پشتی مذھبزاني از ھمه زن ستكايافغانستان امر

 و ابدي خود را باز ی گردد كه كشور ما آزادنيمأ در افغانستان تتواندي می  حقوق زن زماننگرند؟ي می سطحليبه مسا

 . گرددقي در تمام سطوح تطبیعدالت اجتماع

  عراق
 ینستان، جنگ عراق انتخاب گفت كه عكس افغاكسوياز .   بودی اوباما در مورد تجاوز بر عراق پر از تناقض گوئسخنان

معتقدم كه مردم  عراق سرانجام بدون " شد كه گرمتذكري دیاز سو.  راه انداخته  بوش جنگ را بۀ اداریعنيبود 

اگر مردم .  ميكنيوضاحت مشاھده مه  دو جمله را بني ای  تناقض منطق". خواھد داشتی خوبی صدام زندگیستمگر

 انيدر جر.  ماندي نمی باقتي شكای برایحق است  و جائه  بكايس تجاوز امر را خواھند داشت، پی بھتریعراق زندگ

  فشار ري قدرت  قرار دارد در زكهي ار بر  اما حاال كهكرد،ي رد مشهي از ر را  اوباما تجاوز بر عراقیمبارزات انتخابات

 در یان دارند، كشتار ھمگان نفوذ فراوكاي كه ھنوز ھم در دستگاه حكومت امردي و محافظه كران جدهيصاحبان سرما

 را نابود ساخت و منابع ی از دو صد ھزار تن عراقشي بكاي بمباران عراق  توسط امرديبدون ترد.  كندي مديعراق را تائ
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 از مردم عراق معذرت داشتي می ترحمنيً اگر واقعا اندكتروباماا.  ً عراق را كامال منھدم نمودیاتي و حیاقتصاد

 شي ھرگز و ھرگز تا حد معذرت پكاي ھر معذرت جبران خساره در قبال دارد كه امررايز.   نشدني كه چنخواستيم

 را در تجاوز بر عراق كاي كه اوباما دولت امرنجاستي دریكيبار.  نخواھد رفت و جبران خساره نخواھد پرداخت

 نطق ی را بر مبنای و حقوقی اخالقتيلو مسؤچگونهي كه ھساخت بوش را مالمت ۀ مستقم ادارري نداست، بلكه غلومسؤ

   .زدند كف شي برای نبردند و حتی اوباما پۀ خدعني به انياما حاضر.  سازدينم كاياوباما متوجه دولت امر

 و ني كه مردم مظلوم فلسطمي بگوديصرف با.   ندارمی حرفادي ھا زینيلسطف بتي و مصانهي مورد بحران شرق مدر

 اسارت ی بر زندگیري و قشنگ باشد، تاثبايتكرار كلمات ھر قدر ھم كه ز.  بس و خواھنديعدالت پسندان  جھان عمل م

 ی و حتاي  جنوب آسانه،ي معاصر در شرق می ھایرامآ ناكه مردم جھان معتقدند راكث.   ھا نخواھد داشتینيبار فلسط

 و غرب از كاي امرتيا و حمني بر مردم  فلسطلي ظلم و ستم اسرائۀ زادزميشمول گسترش تروره  منطقه  بیدر ماروا

 یرامآ نایگري عامل دتواندي عرب می ضد ملی از نظام ھاكاي امریبانيھكذا پشت.   استلي اسرائی ضد انسانیروش ھا

 . منطقه باشدیھا

 كه اگر سر فھماندي ماھرانه مشاني وبه  اخوانديمسلمانان  جھان را به اطاعت كامل فرا مۀ خود اوباما در نطق مزوران 

.   نھفته بوددي كلمات اوماباما تھدیدر البال.   نخواھد كردتي آنھا را اذكاي بگذارند، امركايدرگاه امره اطاعت ب و یبندگ

 ركانهي اش زی اتمی ھاتي را به ارتباط فعال اين کشور گريد ی و از سوكنديدراز مايران  یسوه بدوستی  دست كسوياز 

 صادر نموده كه در صورت عدم یار جدط اخراني كه به ادھدي متيھدا  خارجه خودري چند روز بعد به وز وكندي مديتھد

 كه با فصاحت و بالغت از جانب یھر اصل و مرام.   صورت خواھد گرفتراني عراق بر اۀ حمالت مشاب،یھمكار

  . زندي به آن پشت پا مكاي عمل امرۀ در ساحد،ي گردادااوباما 

  

 . كاله بگذاردن  بر سر مردم جھاواندتي بدانند كه رھبر شان نمدي اشغال باانيحام
 

  


